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Zenbait kutsatzailek animalien sistema en-
dokrinoaren funtzionamendua kaltetzen 
dute, hormonen bidezidorrei eragiten diete 
eta. Konposatu disruptore endokrino (EDC, 
ingelesez) deitzen zaie kutsatzaile horiei. 
Gure eguneroko bizitzan aurki ditzakegun 
substantzia kimiko asko sailkatu dira EDCen 
multzoan, hala nola zenbait hidrokarburo, 
garbigarrietako alkilfenolak, plastikoetako 
ftalatoak eta pestizidak, besteak beste.

Xenoestrogenoen konposatu-taldea da 
EDC kezkagarriena, ornodun emeetan ugal-
ketarako garrantzitsuena den hormona, es-
trogenoa, imitatzeko gai baitira. Gaitasun 
hori dute, besteak beste, hormona sinteti-
koek —pilula antisorgailuetan erabiltzen  
direnak, adibidez— eta beste zenbait konpo-
satu kimikok; esaterako, plastikoen sinte-
sian erabiltzen dien bisfenolak eta ftalatoak, 
eta zenbait detergentetan eta intsektizide-
tan egon ohi den nonilfenolak. Ingurunean 
daude horiek guztiak, eta gai dira hango or-
ganismoekin elkarreragiteko, bai eta kon-
tzentrazio baxuetan ere.

Hainbat giza jarduera direla medio, ingu-
rune urtarretara iristen dira konposatu ho-
riek guztiak. Industriaguneetako eta etxee-
tako hondakin-urak araztegietan biltzen, 
tratatzen eta garbitzen dira, baina xenoes-
trogenoak ezin dira uretatik guztiz ezabatu, 
eta araztegietatik ibaietara askatzen diren 
uretan jarduera estrogenikoa egoten da.

Substantzia horiekin etengabeko kontak-
tuan egon daitezke arrainak. Zeluletan dau-
den estrogeno-hartzaileei lotzen zaizkie xe-
noestrogenoak, eta kontrol hormonalaren 
pean egon behar luketen prozesuak kalte-
tzen dituzte, eta aldaketak eragiten anima-
lietan estrogenoari esker izaten diren fun-
tzioetan (garapena eta ugalketa). Epe 
luzerako ondorioak ere eragin ditzakete. 
Arrainen sexua �nkatzeko eta bereizteko 

mekanismoei eragiten diete xenoestroge-
noek; hori dela eta, desorekatu egin daiteke 
ugalketa-zikloa eta, kasurik larrienetan, era-
bateko sexu-aldaketa gertatu.

BIOMARKATZAILEAK
Maila baxuko antolaketa biologikoko eran-
tzunak aztertuz (gene-, zelula- edo ehun-
mailakoak), gerora maila altuagoetan (ani-
maliaren fisiologian, organismoan edo 
populazioan) gerta daitezkeen efektuei bu-
ruzko abisu goiztiarrak izan ditzakegu. Bio-
markatzaileak deritze aztertutako erantzun 
horiei, eta epe luzera osasunean izan daitez-
keen eraginen adierazle goiztiarrak dira.

Xenoestrogenoen eragina jasaten duten 
arrainen eraldaketak deskribatzeko, bio-
markatzaileak erabil daitezke. Bitelogenina 
(vtg) proteina estrogenoaren aginduz ekoiz-

ten da arrain emeen gibelean, eta obozitoe-
tara garraiatzen da, erreserba-proteinen ai-
tzindaria baita, arrautzaren biteloarena. 
Konposatu xenoestrogenikoen eraginez, 
arrain ar eta heldugabeetan ohikoa ez den 
vtg espresioa gertatzen da; horregatik, kon-
posatu estrogenikoen biomarkatzaile mo-
dura erabiltzen da.

Xenoestrogenoen beste biomarkatzaile 
egoki bat aromatasak (Cyp19) dira. Hormo-
na esteroideoen sintesian jarduten dira  
entzima horiek, adibidez, estrogenoen sin-
tesian. Ornodunen estrogeno-maila erregu-
latzeaz arduratzen direnez, oso garrantzi-
tsuak dira arrainen sexua �nkatzeko eta 
bereizteko. Xenoestrogenoekiko esposi-
zioak aromatasa geneen transkripzio- mai-
len desoreka eragiten du, eta arrainen se-
xu-aldaketa bultzatzen.
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Molekula-mailako aldaketak gertatzen 
dira lehenbizi; ondoren, ehun-mailakoak. 
Adibidez, obozitoak detektatu izan dira 
arrain ar batzuen testikuluetan. “Intersex” 
deritze arrain horiei. Xenoestrogenoen ku-
tsadura agertzen den mundu osoko hainbat 
tokitako arrain-populazioetan atzeman da 
fenomeno hori, zeina ehun-mailako bio-
markatzailetzat erabiltzen den.

Azken urteetan, obozitoen presentziaren 
eta kalitatearen adierazle molekular bat 
deskribatu da: 5S rRNA. Erribosomen azpiu-
nitate handiena eratzeko beharrezkoa den 
RNA erribosomikoa da molekula hori, eta 
zelula eukarioto guztietan agertzen da, bi 
eratara: zelula somatikoetan, batetik, eta 
obozitoetan, bestetik. Ikusi denez, oso altua 
da 5S rRNAren transkripzio-maila garatzen 
ari diren arrainen obozitoetan, beste RNA 
erribosomiko batzuekin (18S rRNA…) alde-
ratuta. Ernalketa arrakastatsu baten ondo-
ren enbrioiaren hasierako garapena sosten-
gatzeko beharrezkoa dela uste da, haren 
metaketari esker enbrioiak proteinen sinte-
sirako behar dituen erribosomak eskura 
izango baititu. Beraz, obozitoetako 5S rRNA-
ren transkripzio altuari esker, sexu-bio mar-
katzaile modura erabil daiteke, emeen  
adierazle baita. Xenoestrogenoen mende 
dauden arrain arretan, aldiz, intersex egoe-
raren markatzaile molekularra bihurtu da.

XENOESTROGENOAK EUSKAL HERRIAN
Euskal Herrian, Gernikako araztegiaren in-
guruan bizi den Chelon labrosus korrokoi-po-
pulazioan atzeman ziren lehenengo efektu 
xenoestrogenikoak, 2007an. Aztertu ziren 
arretatik % 30 intersexak ziren, eta arren 

odol-plasman bitelogenina detektatu zen, 
espezi�koki emeena den arren. Korrokoien 
behazunean, berriz, EDC aztarnak aurkitu 
ziren, batez ere garbigarrien eta pinturen de-
ribatu diren alkilfenolak.

Geroago, euskal kostaldeko toki gehiago-
tan ere atzeman dira feminizaturiko arrai-
nak: Abran, Ondarroan, Deban eta Pasaian, 
besteak beste. Kutsatzaileen nahasketa kon-
plexuak detektatu ziren arrain-populazio 
horietan, hala nola lindanoa, ftalatoak, alkil-
fenolak, bisfenol A eta farmako estrogeni-
koak. Ur-araztegietako emariak dira konpo-
satu horien isurketa-iturri nagusiak.

Euskal kostaldean agertzen diren EDCen 
jatorria eta haien eraginaren bilakaera iker-
tzeko, Gernikako eta Galindoko araztegien 
isurketetatik beheti bizi diren korrokoi-po-
pulazioak aztertu dira berriki. 2013ko ekai-
nean eta 2014ko otsailean harrapatu ziren 
arrainak bi toki horietan, eta azterketa his-

tologikoak eta molekularrak egin zitzaizkien, 
intersex- eta feminizazio-prozesuen aztar-
narik ba ote zuten jakiteko.

Bi populazio horietan aurkitu ziren inter-
sex arrainak, eta askoz altuagoak izan ziren 
Gernikako mailak: hango arren % 90 ziren 
intersexak otsaileko laginketan. Aldiz, Galin-
doko arrainetatatik % 9 ziren intersexak. 
Dena dela, larritasun handiagoa zuen Galin-
doko arrainen feminizazio-mailak, ugariak 
baitziren obozitoak testikuluetan. Gernikan, 
aitzitik, obozito bakan batzuk agertu ziren.

Prebalentzia horietatik aparte, arrain inter-
sexak agertzeak hau baieztatzen du: araztegi 
horietako urak konposatu xenoestrogenikoak 
jariatzen dituela, seguru aski. Biomarkatzaile 
molekularrak aztertuta, arrain intersexetan 
obozitoen markatzaile diren molekulen ratio 
altuak aurkitu ziren. 5S rRNA eta cyp19a1 aro-
matasa geneen transkribapen-mailak, berriz, 
arrain intersex emeen balioen antzekoak izan 
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ziren, testikuluen feminizazio-prozesuaren 
adierazle betiere. Bitelogenina aztertu zenean, 
baieztatu egin ziren emaitzak, eta berretsi xe-
noestrogenoekiko esposizioa arrain interse-
xen eta arren gibelean, non gauzatzen baita 
proteina horren genearen gaineko espresioa.

ONDORIOAK
Ar intersexak atzeman ziren Gernikako eta 
Galindoko araztegien inguruan bizi diren ko-
rrokoi-populazioetan. Gernikan intersex 
gehiago aurkitu ziren, baina Galindoko inter-
sexen larritasun-maila altuagoa zen, barra-
biletako obozito-kopurua altuagoa baitzen. 
Beraz, arrain arrak eme ari dira bihurtzen 
araztegiek isuritako kutsatzaileekin kontak-
tuan dauden arrain-populazioetan.

ETORKIZUNEAN
Nahiz eta ezagunak diren arrain intersexak, 
ez dago argi zein diren fenomenoaren meka-
nismo molekularrak, bizi-zikloko zein une-
tan bihurtzen diren intersex arrainak, zerk 
eragin duen, zehazki, aldaketa hori... Proze-
su zelular hori ondo ulertzeko, pauso hau 
eman behar da lehenbizi: arrain ar eta 
emeen ugaltze-aparatuaren garapenean zer 
genek duten eragina jakitea eta testikulu/
obario garapenaren zein fasetan espresatzen 
diren neurtzea. Horretaz gain, komeni da ga-
metoen bilakaera aztertzea ere. Horrela lor-
tzen den informazioari esker, arrain interse-
xentzako biomarkatzaile goiztiarrak diseina 
daitezke, eta xenoestrogenoen presentziaren 
arriskua eraginkorkiago kudeatu.•
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OHARRA
Ikerketa-lan honek Zientziak eta Natur Zientziak 
arloko saria jaso zuen IkerGazte kongresuan. 
Artikulu hau Elhuyar aldizkarirako egindako 
moldaketa da.

Otsailean Gernikan 
arrantzatutako arrain 
intersex ar baten barrabil 
bat, non obozito 
perinukleolar bat ikusten 
den (geziak markaturik) 
zelula espermatikoz 
inguraturik: espermatozito 
sekundarioak (A) eta 
espermatidak (B).
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